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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Lerk skal ikke brukes som konstruksjonsvirke. Trevirke av Lerk er ment for utvendig bruk 
over bakken, f.eks. lekter, terrassebord, vannbrett, kledning, bryggeplank, tretak etc. 
 
Kjernevedandelen er normalt 70 - 90 % av stammevolumet med høy densitet på ca. 650 
kg/m3. Trefuktigheten ved levering av høvellast er ca. 18 – 20 %. 
 
Fargen på Sibirsk Lerk forandrer seg etter hvert mot en fin sølvgrå patina. For å få en 
hurtig og jevn grå overflate, kan Lerk leveres behandlet med Jernvitrol 
 
Sibirsk Lerk kan også etter ønske beises eller oljes, da vil man unngå svartsopp, spesielt 
på terrassebord. 
 
 

 

NOBB varenummer: 45 NOBBnummer er registrert 

Dimensjon: Se NOBBnummer 

Farge: 

 
Overflatebehandling: 

 
Øvrige opplysninger: 

   

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Sibirsk Lerk er meget vedlikeholdsvennlig. Det vil si at i utgangspunktet spyles overflaten kun med hageslange gjerne i 
kombinasjon med bruk av grønnsåpe. Dette hjelper å forsinke mørkningsprosessen av overflaten samtidig som den naturlige 
forurensningen holdes bort fra overflaten. 

Ettersyn/kontroll 

Sibirsk Lerk er meget vedlikeholdsvennlig. I utgangspunktet spyles overflaten kun med hageslange, gjerne i kombinasjon med 
grønnsåpe. Dette hjelper til for å forsinke mørkningsprosessen av overflaten og samtidig hole den naturlige forurensningen borte 
fra overflaten samt fjerne smuss og lignende som kan bidra til å holde på fuktighet. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Sjekk en gang i året overflaten med henhold til skader, store sprekker eller andre feil. Bytt ut skadede bord. 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

Den biologiske/ytre påvirkningen på treverket vil variere avhengig av konstruksjonen. Her vil konstruksjonens beliggenhet, klima, 
utførelse og lignende påvirke treslagets levetid. Grunnet meget høy fettandel/harpikser har kjerneved av Sibirsk Lerk lang levetid. 
Sibirsk Lerk har holdbarhetsklasse 3 – 4. 

Garanti og vilkår 

 

Fuktbestandighet 

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt. 

Renholdsvennlighet 

Se over. 

Øvrige opplysninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Hasås AS 

Postadresse Kodalveien 484 

Postnr. og poststed 3243 

Telefon 33 43 95 00 

E-post post@hasas.no 

Internett www.hasas.no 
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